ADFORS Basket Litomyšl
Žáci U14B předvedli v Rychnově velkou útočnou mizérii a dvakrát
prohráli!
K zápasu sousedů v tabulce jsme vyrazili v sobotu ráno do Rychnova nad Kněžnou. Oba týmy měli shodnou bilanci 4-10 a
tak se dal čekat vyrovnaný zápas. Utkání se hrálo v již trochu starší hale Romana Šebrleho, ale za mě musím říct, že
mnoho lepších hal jsem neviděl. Hala je výborně projektově řešená a velmi praktická, opravdu jsem z ní byl nadšený.
Bohužel to samé se nedá říci o naší hře, která mě velmi zklamala a náš výkon byl vážně špatný.

26.01.2019 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou - ADFORS Basket Litomyšl
"B" 43:21 (10:6 21:10 37:14)
Michal Broulík - 6, Kryštof Grujbár - 5, Petr Černý - 4, Daniel Král - 2, Vojtěch Marek - 2, Vojtěch Tupec - 2,
David Kubíček - 0, Jakub Martiník - 0, Lukáš Pavliš - 0
Do zápasu jsme šli s odhodláním zvítězit, ale tato ambice vzala rychle za své. V útoku jsme se nebyli schopni střelecky
prosadit a navíc jsme ztráceli velmi často míč. K tomu se přidala malá aktivita na doskoku, když soupeř pohodlně
doskakoval pod oběma koši. V poločase jsme prohrávali 10:21. Jelikož se obraz hry po přestávce vůbec nezměnil, tak
jsme nakonec prohráli podobným rozdílem i druhou půli v poměru 11:22.
V tomto zápase jsme ztratili celkem 40x míč a 37x jsme vystřelili na koš. To znamená, že ve více než polovině našich
útoků jsme se ani nedokázali dostat do zakončení :-(. A to obrana domácích nebyla zase tolik aktivní, aby nám míče
brala. Bylo to spíše naší laksností a také neschopností si kvalitně přihrát.

26.01.2019 BC Spartak Rychnov nad Kněžnou - ADFORS Basket Litomyšl
"B" 46:32 (10:10 18:19 33:27)
Petr Černý - 8, Daniel Král - 8, Michal Broulík - 4, Vojtěch Tupec - 4, Vojtěch Marek - 3, Lukáš Pavliš - 3,
Kryštof Grujbár - 2, David Kubíček - 0, Jakub Martiník - 0
Do druhého duelu jsme šli s cílem napadat mnohem aktivněji rozehrávku soupeře a zdvojovat hráče, který vyváží míč.
Tato taktika se nám v úvodních minutách dařila a ve 4. minutě jsme vedli 10:2. Pak jsme trchu nepochopitelně v naší
aktivitě polevili a toho domácí využili na srovnání stavu na 10:10 po první čtvrtině. Následující dvě periody se hrálo
hodně vyrovnaně a před posledním dějstvím byl stav 33:27 pro domácí. Bohužel jsme závěrečnou osmiminutovku
prohráli 5:13 a celý zápas tak ztratili 32:46.
Pozitivem tohoto utkání byl fakt, že jsme zmenšili počet ztrát na polovinu, tedy na 20. To nám dávalo mnohem více
střeleckých pokusů, ale bohužel jsme, podobně jako v prvním zápase, nebyli schopni naše pozice proměňovat.

V obou zápasech jsme měli problém především ve hře 1na1. Ani doskok a návrat do obrany nebyl mnohdy ideální.
Velkým limitem pak byla technická vybavenost našich hráčů. Pokud se chtějí kluci více v zápasech prosazovat, tak musí
výrazně zlepšit driblink a střelbu. To ale není úkol pouze do tréninků, ale musí tomu věnovat také svůj volný čas a chodit
si trénovat ven na hřiště. Samozřejmě až sleze sníh a bude lepší počasí.

27.01.2019 Martin Šorf
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